Ohjeet SUP-lautailuun
Suppailu on hauska tapa ulkoilla ja liikkua vesillä, kun muistaa muutaman perusohjeen.
Suppailijoita koskee samat vesillä liikkumisen perussäännöt kuin muitakin (veneilijät,
avovesiuimarit ja melojat).
-

-

-

-

Suppaile aina kaverin kanssa
Käytä aina jalkaan kiinnitettävää karkuremmiä. Lisäksi on hyvä käyttää vähintään
kelluntaliiviä. Jos uimataitosi on heikko, käytä aina vähintään 50 newtonin CEmerkittyjä pelastusliivejä. Uimataidottomille ja lapsille oikea valinta vesille on
vähintään 100 newtonin pelastusliivit. Yleisesti kannattaa suosia kirkkaita 3.
värejä liiveissä, jotta muut liikenne havaitsee sinut paremmin ja hätätilanteessa sinut
löydetään helpommin. HUOMIOI, että kelluntaliivit sinulla tulee olla itsellä mukana,
mikäli niitä käytät. Flowparkilta niitä ei saa vuokrattua.
Kerro läheisillesi, mihin olet menossa ja kuinka pitkään olet ajatellut viipyä.
Kännykkä kannattaa olla mukana erilliseen vesitiiviiseen pussiin pakattu.
Tiedä aina, missä suppailet ja lataa puhelimeesi Suomi 112-sovellus. Jos joudut
soittamaan hätänumeroon, sovellus paikantaa sijaintisi. Jos olet ensimmäistä kertaa
suppailemassa, pysy rantojen tuntumassa.
Lähde aina melomaan vastatuuleen, muuten voi käydä niin, että voimat loppuvat
paluumatkalla. Myötätuulessa suurikokoinen lauta lipuu helposti.
Polviseisonta-asennossa suppailu on helpompaa ja kevyempää. Tällöin myöskään tuuli
ei vie yhtä vinhaa vauhtia kuin seisaallaan.
Seuraa ympäristöäsi: Pysy poissa uimarannalta, jossa ihmiset uivat, osaa vesillä
liikkumisen säännöt ja hyvä merimiestapa - älä siis ole muiden vesillä liikkujien tiellä,
vaan noudata sääntöjä. Huomioithan etenkin Viikinsaareen kulkevat laivat sekä muut
veneilijät.
Tunnista ja tiedä veneväylät, pysy niiltä poissa. Jos sinun on ylitettävä veneväylä, tee se
mahdollisimman ripeästi ja turvallisesti.

Vuokratessasi laudan Flowparkilta
-

varauksen voit tehdä verkossa tai voit kysyä vapaita lautoja myös paikalle tullessasi
Saavu Flowparkin lipunmyyntiin viimeistään 15 min ennen vuokrauksen alkua
Maksu suoritetaan lipunmyynnissä ennen vuokrausta. Vuokraajan/vuokraajien tulee täyttää
vuokraussopimukset
Lipunmyynnistä saat melan ja karkuremmin suppailua varten. HUOM! mahdolliset kelluntaliivit
tulee olla itsellä mukana
SUP-laudat löytyvät Varalan rannasta, josta asiakas ottaa vuokraamansa laudan ja palauttaa sen
samaan paikkaan
Mela ja karkuremmi tulee palauttaa takaisin lipunmyyntiin vuokrausajan puitteissa

